
 

 
Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 

 

1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 
 

 
 
Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

1. Általános rendelkezés 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 

 
2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 

 
2. § 

 
A Képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2012. évi költségvetési kiadási és 
bevételi fıösszegét 13.756 ezer forintban állapítja meg. 
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: 

Mőködési bevételek         4.330 e Ft 
Felhalmozási saját bevétel                0 e Ft 
Felhalmozási bevétel                0 e Ft 
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele            0 e Ft 
Önkormányzat költségvetési támogatása       3.902 e Ft 
Pénzmaradvány felhasználása        5.524 e Ft 
 

(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet, az intézményi mőködési és 
felhalmozási célú saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatáro-
zott tételekbıl állnak, azaz 

a) Mőködési kiadások                  10.581 e Ft 
      aa) személyi juttatások       2.743 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelı járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó        479 e Ft 



 

      ac) dologi kiadások      3.814 e Ft 
      ad) egyéb mőködési célú kiadások       2.045 e Ft 
      ae) tervezett maradvány és tartalék:     1.500 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások                    3.175 e Ft 
      ba) intézményi beruházási kiadások            0 e Ft 
      bb) felújítások     3 175 e Ft 
c) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése             0 e Ft 

 
(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait a 6. melléklet tartalmazza 
 
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak elıirányzata 3175 e Ft, melyet a rendelet 9. mellék-
lete tartalmaz. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- Beruházás             0 e Ft 
- Felújítás       3.175 e Ft 

 
5. § 

 
A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.500 e Ft, céltartalékát 0 e Ft összegben 
hagyja jóvá, a 13. számú melléklet szerint. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képvise-
lı-testület nem ruházza át. 
 

6. § 
 
A hitelfelvétel jogát a Képviselı-testület fenntartja. 
 

7. § 
 
(1) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 1 fıben állapítja meg, A köz-
foglalkoztatottak éves létszám elıirányzata 0 fı. 
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 

8. § 
 
(1) Az Önkormányzat költségvetési támogatása, pótlék és bírság bevételei a 3. mellékletben találha-
tók. 
 
(2) Az Önkormányzat támogatásértékő mőködési és felhalmozási bevételeit a rendelet 4. melléklete 
tartalmazza. 
 
(3) Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú pénzeszközátvételeit államháztartáson kívül-
rıl az 5. melléklet tartalmazza. 
 
(4) Az Önkormányzat támogatásértékő mőködési és felhalmozási kiadásait a 7. mellékletben talál-
hatók. 
 
(5) Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait államháztartáson kívülre 
a 8. melléklet tartalmazza 



 

 
(6) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyletekrıl szóló kimutatás a 
rendelet 10. mellékletében található. 
 
(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek be-
vételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájáruláso-
kat az 12. számú melléklet tartalmazza. 
 
(8) Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 
 
(9) A Képviselı-testület a 2012. évi felhalmozási és mőködési mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. 
 
(10) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet tartalmazza. 
 
(11) A 2012. évi elıirányzat összesített felhasználási ütemtervet a rendelet 17. melléklete, Önkor-
mányzat elıirányzat felhasználási ütemtervét a 17/a. melléklete, Körjegyzıség elıirányzat felhasz-
nálási ütemtervét a 17/b. melléklet tartalmazza. 
 
(12) Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatása a 18. mellékletben talál-
hatók. 
 

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

9. § 
 
(1) Az értékpapír kibocsátása, értékesítése és visszavásárlása, értékhatárra való tekintet nélkül, a 
Képviselı-testület hatásköre. 
 
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.  
 

10. § 
 
A Képviselı–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2012. évi költ-
ségvetésében az önkormányzatot megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, valamint intézke-
déseket tegyen a jóváhagyott kiadási elıirányzatok célirányos felhasználásáról. 
 

11. § 
 
A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselı-testület engedé-
lyével kerülhet sor. A 2011. évi pénzmaradvány végleges kimutatása és elfogadása az éves beszá-
moló készítésekor történik 
 

12. § 
 
Az államháztartás alrendszereibıl továbbá az EU forrásokból finanszírozott támogatott szervezetek, 
illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni a részükre cél jelleggel – 
nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. A finanszírozó köte-
les ellenırizni a felhasználást és a számadást. 



 

Amennyiben a finanszírozott illetve a támogatott szervezet illetve magánszemély az elıirt számadá-
si kötelezettségének az elıirt határidıig nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további 
finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértı vagy nem rendelte-
tésszerő felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályban meghatározottak szerint 
visszafizetési kötelezettség terheli.  

 
13. § 

 
Amennyiben a tulajdon védelme megfelelıen biztosított és ellenırzött, valamint a hivatal az eszkö-
zökrıl és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletezı nyilvántartást 
vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évrıl, december 31-i fordulónappal készített 
könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi 
elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendı kétévenként végrehajtani. A következı leltáro-
zást 2013. évben december 31- i fordulónappal el kell végezni. Kötelezı a fordulónappal (a meg-
szőnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nél-
küli megszőnés következtében megszőnik. 
 

4. Záró rendelkezések 
 

14. § 
 

(1) A rendelet 2012. február 12-én lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 
(2) A rendelet rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
Iklanberény, 2012. február 10. 
 
 
 
                     Berényi Pál                                                      Horváthné Nagy Ibolya 
                    polgármester                                                               körjegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
 
Sajtoskál, 2012. február 11. 
 
 
 
                                                                                            Horváthné Nagy Ibolya 
                                                                                                      körjegyzı 
 
 
 
 



 

1. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   

Az önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása 
   
  Ezer forintban 

Megnevezés önkormányzati elıirány-
zatok ÖSSZESEN 

Közhatalmi bevételek  14 14 

Intézményi mőködési bevételek összesen  35 35 
Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson 
kívülrıl 220 220 

Helyi adók   3080  3080 

Illetékek    0 

Pótlékok, bírságok 10  10 

Átengedett központi adók  971  971 

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0  0 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevéte-
lei 

0  
0 

Önkormányzat költségvetési támogatása  3902  3902 

Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel összesen    0 

Támogatásértékő mőködési bevételek   0 

Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás     

Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás   0 

Felhalmozási célú saját bevételek   0 

Támogatásértékő felhalmozási bevételek   0 

Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel   0 

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartá-
son kívülrıl    0 
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartá-
son belülrıl    0 
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartá-
son kívülrıl     0 
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartá-
son belülrıl   0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8232 8232 
Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradvá-
nyának és elızı évek vállalkozási maradványának 
igénybevétele  5524 5524 

Finanszírozási bevételek     0 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 13756 13756 
      

Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -5524  -5524  



 

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 0  0  

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány és elızı 
évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy 
többlet (Költségvetési hiány+Elızı évi maradvány igény-
bevétele)  (Költségvetési többlet+elızı évi maradvány 
igénybevétele) 

0  0  

   
 



 

2. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   

2012. évi intézményi mőködési és felhalmozási célú saját bevételek 
  Ezer forintban 

megnevezés önkormányzati 
elıirányzatok ÖSSZESEN 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak      
Tartós részesedések értékesítése      
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei       
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje      
Privatizációból származó bevételek      
Vállalatértékesítésbıl származó bevételek      
Vagyoni értékő jog értékesítésébıl, egyéb vagyonhasznosításból 
származó bevétel      

Felhalmozási célú saját bevételek összesen  0 0 
   
   
   

megnevezés önkormányzati 
elıirányzatok ÖSSZESEN 

Igazgatási szolgáltatási díj 14 14 

Felügyeleti jellegő tevékenység díja 0 0 

Bírság bevétele 0 0 

Közhatalmi bevételek  14 14 

Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 

Szolgáltatások ellenértéke 0 0 

Egyéb sajátos bevétel 0 0 

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 

Bérleti és lízingdíj bevételek 25 25 

Intézményi ellátási díjak 0 0 

Alkalmazottak térítése 0 0 

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 



 

Egyéb saját mőködési bevétel  25 25 

Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 0 0 

Mőködési célú hozam- és kamatbevételek összesen  10 10 

Intézményi mőködési bevételek összesen  35 35 

   

 



 

 
3. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 

   
Az önkormányzat költségvetési támogatása, pótlékok, bírságok, 

átengedett központi adók, sajátos mőködési, felhalmozási és tıkebevételek 
   
  Forintban 

megnevezés önkormányzati elıi-
rányzatok ÖSSZESEN 

Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött 3800000 3800000 

Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött 102000 102000 

Központosított elıirányzatok   0 0 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támoga-
tása  

0 0 

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adós-
ságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a 
pénzügyi gondnok díja  

0 0 

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-
mővészeti szervezetek támogatása  

0 0 

Normatív kötött felhasználású támogatások  0 0 

Címzett támogatás  0 0 

Céltámogatás 0 0 

Vis maior támogatás 0 0 

Egyéb központi támogatás 0 0 

Önkormányzat költségvetési támogatása   3902000 3902000 
   
   

megnevezés önkormányzati elıi-
rányzatok ÖSSZESEN 

Pótlékok, bírságok 10 10 

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormány-
zatok részesedése 

121360 121360 

Jövedelemkülönbség mérséklése                                                                                                                                                            0 0 

Gépjármőadó 850000 850000 

Luxusadó 0 0 

Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 

Átengedett egyéb központi adók 0 0 

Átengedett központi adók 971360 971360 

Környezetvédelmi bírság     

Természetvédelmi bírság     

Mőemlékvédelmi bírság     

Építésügyi bírság     

Talajterhelési díj     

Egyéb sajátos bevételek     

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei                                  0 0 



 

Önkormányzati lakások értékesítése     

Önkormányzati lakótelek értékesítés     

Privatizációból származó bevétel     

Vállalatértékesítésbıl származó bevétel     

Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel     

Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel     

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel     

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó 
bevétel 

    

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel     

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei  0 0 

   



 

4. melléklet az 1/2012. (II. 12. ) önkormányzati rendelethez 

   

Az önkormányzat 2012. évi támogatásértékő mőködési és felhalmozási bevételei 

  Ezer forintban 

megnevezés Önkormányzati elıi-
rányzatok ÖSSZESEN 

Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szerv-
tıl 0  0  

Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzat-
tól hazai programokra  0  0  

Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzat-
tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására  0  0  

Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól  0  0  

Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalap-
tól  220  220  

Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveiktıl  0  0  

Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulás-
tól  0  0  

Támogatásértékő mőködési bevétel országos nemzetiségi ön-
kormányzatoktól  0  0  

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó meg-
térülések államháztartáson belülrıl  0  0  

Támogatásértékő mőködési bevételek  220  220  

   

   



 

megnevezés Önkormányzati elıi-
rányzatok ÖSSZESEN 

Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtıl  0 0 

Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıi-
rányzattól hazai programokra 0  0  

Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıi-
rányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására  0  0  

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékő felhalmozási 
bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól  0  0  

Támogatásértékő felhalmozási bevétel társadalombiztosítási 
alaptól  0  0  

Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénz-
alaptól  0  0  

Támogatásértékő felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 
és költségvetési szerveiktıl  0  0  

Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társu-
lástól 0  0  

Támogatásértékő felhalmozási bevétel országos nemzetiségi 
önkormányzatoktól 0  0  

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülrıl  0  0  

Támogatásértékő felhalmozási bevételek  0  0  

   

 



 

5. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   
Az önkormányzat 2012. évi mőködési és felhalmozási célú pénzeszközátvételei államháztartáson kí-

vülr ıl 
  Ezer forintban 

megnevezés önkormányzati elıi-
rányzatok ÖSSZESEN 

Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl      

Mőködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól     

Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól      

Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól      

Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vál-
lalkozástól      

Mőködési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozástól      

Mőködési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetésébıl      

Mőködési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerveze-
tektıl      

Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból     

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülrıl      

Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr ıl  0 0  

   
   

megnevezés önkormányzati elıi-
rányzatok ÖSSZESEN 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl      

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól      

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól      

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól      

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozástól     

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulaj-
donú vállalkozástól      



 

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetésébıl      

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szerve-
zetektıl     

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülé-
sek államháztartáson kívülrıl      

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívül-
rıl  0 0  

   

 



 

6. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   

Az önkormányzat 2012. évi kiadásainak alakulása 
  Ezer forintban 

Megnevezés Önkormányzati elıi-
rányzatok ÖSSZESEN 

Személyi juttatások 2743 2743 

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó,  479 479 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3814 3814 

Ellátottak pénzbeli juttatásai   0 

Egyéb mőködési célú kiadások 2045 2045 

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőkö-
dési támogatás     

   támogatásértékő mőködési kiadások 1545 1545 

   elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadás összesen   0 

   mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre   0 

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 500 

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok  1500 1500 

  általános tartalék 1500 1500 

  céltartalék   0 

Ellátottak pénzbeli juttatásai    0 

Intézményi beruházások    0 

Felújítások 3175 3175 

Kormányzati beruházások   0 

Lakástámogatás   0 

Lakásépítés   0 



 

Egyéb felhalmozási kiadások  0 0 

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhal-
mozási támogatás   0 

   befektetési célú részesedések vásárlása    0 

   támogatásértékő felhalmozási kiadások   0 

   elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmarad-
vány átadás   0 

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre    0 

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 13756 13756 

Finanszírozási kiadások  
0 0 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 13756 13756 

   
 



 

7. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   

Az önkormányzat 2012. évi támogatásértékő mőködési és felhalmozási kiadásai 
   
  Ezer forintban 

megnevezés Önkormányzati elıirány-
zatok ÖSSZESEN 

Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szerv-
nek  0  0 

Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső elıirányzat-
nak hazai programokra  0  0 

Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső elıirányzat-
nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására  0  0 

Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok 
kezelıinek 0  0 

Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0  0 

Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és 
költségvetési szerveiknek  1470  1470 

Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak  75  0 

Támogatásértékő mőködési kiadás országos nemzetiségi önkor-
mányzatoknak  0  0 

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre  0  0 

Támogatásértékő mőködési kiadások 1545  1545 

   

megnevezés Önkormányzati elıirány-
zatok ÖSSZESEN 

Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi költségvetési 
szervnek  0  0 

Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirány-
zatnak hazai programokra  0  0 

Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirány-
zatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására  0  0 

Támogatásértékő felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok 
kezelıinek  0  0 

Támogatásértékő felhalmozási kiadás elkülönített állami pénz-
alapnak  0  0 

Támogatásértékő felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és 
költségvetési szerveiknek  0  0 

Támogatásértékő felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulás-
nak  0  0 



 

Támogatásértékő felhalmozási kiadás országos nemzetiségi ön-
kormányzatoknak  0  0 

Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0  0 
   

 



 

   

8. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   

Az önkormányzat 2012. évi mőködési és felhalmozási célú pénzeszközátadásai államháztartáson kí-
vülre 

   
  Ezer forintban 

megnevezés önkormányzati 
előirányzatok ÖSSZESEN 

Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  0 0 

Mőködési célú pénzeszközátadás egyházaknak  0 0 

Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak  0 0 

Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak  0 0 

Mőködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének  0 0 

Mőködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 

Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek  0 0 

Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese 0 0 

Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  0 0 

   

megnevezés önkormányzati 
elıirányzatok ÖSSZESEN 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  0 0 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak  0 0 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak  0 0 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak  0 0 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének  0 0 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek  0 0 

Lakásért fizetett pénzbeli térítés  0 0 

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel  0 0 

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztar-
táson kívülre  0 0 



 

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 

   

 



 

9. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásai 
   
  Ezer forintban 

Beruházás önkormányzati elői-
rányzatok ÖSSZESEN 

      
      
      
      
      
      
      
      

Összesen: 0 0 
   
   
   

Felújítás önkormányzati elői-
rányzatok ÖSSZESEN 

Ravatalozó felújítása 3175 3175 
      
      
      
      
      

Összesen: 3175 3175 

   

A fenti előirányzatokból 2012. költségvetési év azon fejlesztési cél-
jai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat 
szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) 
   

megnevezés hitel, kölcsön felvétele, 
átvállalása 

 visszavásárlási kötele-
zettség kikötésével meg-
kötött adásvételi szer-
ződés 

      
      

Összesen 0 0 
   

 



 

         

10. melléklet az 1/2012. (II: 12.) önkormányzati rendelethez 
         

Stabilitási törvény elıírása szerinti bevételek 
         
         

Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 
keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételei-
nek 50%-át. 

         

        
Ezer forint-
ban 

megnevezés 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017 
további 

évek 

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 
50%-a 1545 1500 1600 1580 1500 1380 0 

         

         

adósságot keletkeztetı ügyle-
tekbıl és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségek  futamidı kezdete 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017 

további 
évek 

                  
                  
                  
                  
                  

Összesen:   0 0 0 0 0 0 0 
         



 

11. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   

Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete 
   
   

megnevezés 
önkormányzati elıi-
rányzatok ÖSSZESEN 

fizikai állomány közalkalmazott 0 0 
szakmai állomány közalkalmazott 0 0 
fizikai állomány köztisztviselı 0 0 
szakmai állomány köztisztviselı 0 0 
fizikai állomány MT 1 1 
szakmai állomány MT 0 0 
közfoglalkoztatás 0 0 

Összesen: 1 1 
   

 



 

12. melléklet az 1/2012. (II: 12.) önkormányzati rendelethez 
      

Az önkormányzat 2012. évi Európai Uniós projektjei 
      

      

EU Projekt megnevezése:    
        Ezer forintban 

Bevételek 2012. év 2013. év 2014. év Következı évek Összesen 
EU forrás         0 
Egyéb forrás         0 
Saját forrás         0 
Összesen         0 
  
Kiadások 2012. év 2013. év 2014. év Következı évek Összesen 
személyi juttatások         0 
személyi juttatások járulékai         0 
dologi kiadások         0 
felújítások         0 
beruházások         0 
átadott pénzeszközök         0 
Összesen         0 
      
 



 

   

13. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   

Az önkormányzat 2012. évi tartalékai 
   
  Ezer forintban 

megnevezés önkormányzati elıirány-
zatok ÖSSZESEN 

Céltartalékok     

felhalmozási célú     

      

mőködési célú     

      

      

      

      

Céltartalék összesen: 0   

   

   

   

   

megnevezés önkormányzati elıirány-
zatok ÖSSZESEN 

Általános tartalékok     

felhalmozási célú     

mőködési célú 1500 1500 
Általános tartalék összesen: 1500 1500 
   

 



 

   

14. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
   

Az önkormányzat 2012. évi helyi adó bevételei 
   
   

  Forintban 

megnevezés önkormányzati 
elıirányzatok ÖSSZESEN 

Építményadó  900000  900000  

Telekadó  680000  680000  

Vállalkozók kommunális adója  0  0  

Magánszemélyek kommunális adója  0  0  

Idegenforgalmi adó tartózkodás után  0  0  

Idegenforgalmi adó épület után  0  0  

Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység 
után  

1500000  1500000  

Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység 
után 

0  0  

Helyi adók összesen: 
3080000 3080000 

   

 



 

      

15. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
      

2012. évi felhalmozási és mőködési mérleg 

     
Ezer forint-
ban 

megnevezés önkormányzati 
elıirányzat ÖSSZESEN megnevezés önkormányzati 

elıirányzatok ÖSSZESEN 

Személyi juttatások 2743 2743 Közhatalmi bevételek  14 14 

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó,  479 479 Intézményi mőködési bevételek összesen  35 35 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3814 3814 
Mőködési célú pénzeszközátvételek állam-
háztartáson kívülrıl 0 0 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Helyi adók   3080 3080 

Egyéb mőködési célú kiadások 0 0 Illetékek  0 0 

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 
mőködési támogatás 0 0 

Pótlékok, bírságok 
10 10 

   támogatásértékő mőködési kiadások 1545 1545 Átengedett központi adók  971 971 

   elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmarad-
vány átadás összesen 0 0 

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 
0 0 

   mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása  3902 3902 

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 500 
Elızı évi mőködési célú elıirányzat-
maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen  0 0 

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok  0 0 Támogatásértékő mőködési bevételek 220 220 

  általános tartalék 1500 1500 
Irányító szervtıl kapott mőködési célú támo-
gatás 0 0 

  céltartalék     
Támogatási kölcsönök visszatérülése állam-
háztartáson belülrıl  0 0 

Ellátottak pénzbeli juttatásai      
Támogatási kölcsönök visszatérülése állam-
háztartáson kívülrıl   0 0 

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     
Támogatási kölcsönök igénybevétele állam-
háztartáson belülrıl 0 0 



 

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre           
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre           

MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 10581 10581 
MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 8232 8232 

Intézményi beruházások      

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 
tıke bevételei 0 0 

Felújítások 3175 3175 Önkormányzat költségvetési támogatása  0 0 

Kormányzati beruházások     
Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú 
támogatás 0 0 

Lakástámogatás     Felhalmozási célú saját bevételek 0 0 

Lakásépítés     Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 

Egyéb felhalmozási kiadások      
Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-
maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 
felhalmozási támogatás     

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ál-
lamháztartáson kívülrıl  0 0 

   befektetési célú részesedések vásárlása      
Támogatási kölcsönök visszatérülése állam-
háztartáson belülrıl  0 0 

   támogatásértékő felhalmozási kiadások     
Támogatási kölcsönök visszatérülése állam-
háztartáson kívülrıl   0 0 

   elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzma-
radvány átadás     

Támogatási kölcsönök igénybevétele állam-
háztartáson belülrıl 0 0 

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre            
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre           
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre           
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre           
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok            
  általános tartalék           
  céltartalék           

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3175 3175 
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 0 0 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 13756 13756 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8232 8232 



 

Finanszírozási kiadások  0 0 Finanszírozási bevételek   0 0 

  

    

Elızı évek elıirányzat-maradványának, 
pénzmaradványának és elızı évek vállalkozási 
maradványának igénybevétele  

5524 5524 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 13756 13756 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 13756 13756 

   

Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -5524 -5524 

   

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 

-5524 -5524 

   

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
és elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 
utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hi-
ány+Elızı évi maradvány igénybevétele)  (Költ-
ségvetési többlet+elızı évi maradvány igénybevé-
tele) 

0 0 
      

 



 

16. melléklet az 1/2012. (II.12.) önkormányzati rendelethez 
         

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai 
         
         
többéves kihatással járó feladatok elıirányza-
tai éves bontásban       Ezer forintban 

Kötelezettségek megnevezése 
Köt.váll
alás éve 

Tárgy-
év elıt-
ti kifi-
zetés 

Tárgy-
évi kifi-
zetés 
(2012. 
évi ei.) 

2013. 
évi kifi-
zetés 

2014. 
évi kifi-
zetés 

2015. 
évi 
kifize-
tés 

2015. év 
utáni 
kifizeté-
sek Összesen 

                  
                  
Mőködési célú hiteltörlesztések 
összesen:                 
                  
                  
Felhalmozási célú hiteltörleszté-
sek                 
                  
                  
Beruházások összesen:                 
                  
                  
Felújítások összesen:                 
                  
                  
MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 0 0 
         



 

17. melléklet az 1/2012. (II: 12.) önkormányzati rendelethez 
              

Az önkormányzat 2012. évi elıirányzatfelhasználási ütemterve 
              

             
Ezer fo-
rintban 

megnevezés január február március április május június július 
Augusz 
tus 

Szeptem 
ber október 

Novem 
ber 

Decem 
ber Összesen 

Személyi juttatások 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 235 2743 
Munkaadókat terhelı járulé-
kok és szociális hozzájárulási 
adó,  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 50 479 
Dologi kiadások és egyéb fo-
lyó kiadások 317 317 400 317 317 400 350 350 400 123 123 400   
Ellátottak pénzbeli juttatásai                           
Egyéb mőködési célú kiadá-
sok                           
  irányító szerv alá tartozó költ-
ségvetési szervnek folyósított 
mőködési támogatás                           
   támogatásértékő mőködési 
kiadások 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 122 1545 
   elızı évi mőködési célú elıi-
rányzat-maradvány, pénzma-
radvány átadás összesen                           
   mőködési célú pénzeszközát-
adások államháztartáson kívül-
re                           
   társadalom-, szociálpolitikai 
és egyéb juttatás, támogatás   60 28 28 28 15 15 240 28 28 15 15 500 
Egyéb pénzforgalom nélküli 
kiadások -Tartalékok  125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500 
  általános tartalék                           



 

  céltartalék                           
Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                
Intézményi beruházások                            
Felújítások     3175                   3175 
Kormányzati beruházások                           
Lakástámogatás                           
Lakásépítés                           
Egyéb felhalmozási kiadások                            
   irányító szerv alá tartozó 
költségvetési szervnek folyósí-
tott felhalmozási támogatás                           
   befektetési célú részesedések 
vásárlása                            
   támogatásértékő felhalmozási 
kiadások                           
   elızı évi felhalmozási célú 
elıirányzat-maradvány, pénz-
maradvány átadás                           
   felhalmozási célú pénzesz-
közátadások államháztartáson 
kívülre                            
Támogatási kölcsönök nyúj-
tása államháztartáson belülre                           
Támogatási kölcsönök nyúj-
tása államháztartáson kívülre                           
Támogatási kölcsönök tör-
lesztése államháztartáson 
belülre                           

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 838 898 4124 866 866 936 886 1112 950 673 660 947 13756 
Finanszírozási kiadások                            

KIADÁSOK 838 898 4124 866 866 936 886 1112 950 673 660 947 13756 



 

MINDÖSSZESEN: 

Közhatalmi bevételek    2 2 2 2 2 2 2         14 
Intézményi mőködési bevételek 
összesen            5         25 5 35 
Mőködési célú pénzeszközát-
vételek államháztartáson kívül-
rıl                           
Helyi adók       2000           1080       3080 
Illetékek                  10       10 
Pótlékok, bírságok                           
Átengedett központi adók  17 17 400 17 17 17 17 17 400 17 17 18 971 
Önkormányzatok sajátos mő-
ködési bevételei                           
Önkormányzatok sajátos fel-
halmozási és tıke bevételei                           
Önkormányzat költségvetési 
támogatása  325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 327 3902 
Elızı évi mőködési célú elıi-
rányzat-maradvány, pénzma-
radvány átvétel összesen                            
Támogatásértékő mőködési 
bevételek 55 55 55 55                 220 
Irányító szervtıl kapott mőkö-
dési célú támogatás                           
Irányító szervtıl kapott felhal-
mozási célú támogatás                           
Felhalmozási célú saját bevéte-
lek                           
Támogatásértékő felhalmozási 
bevételek                           
Elızı évi felhalmozási célú 
elıirányzat-maradvány, pénz-                           



 

maradvány átvétel 
Felhalmozási célú pénzeszköz-
átvételek államháztartáson kí-
vülrıl                            
Támogatási kölcsönök vissza-
térülése államháztartáson belül-
rıl                            
Támogatási kölcsönök vissza-
térülése államháztartáson kí-
vülrıl                             
Támogatási kölcsönök igény-
bevétele államháztartáson be-
lülrıl                           

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 397 399 2782 399 344 349 344 344 1815 342 367 350 8232 
Elızı évek elıirányzat-
maradványának, pénzma-
radványának és elızı évek 
vállalkozási maradványának 
igénybevétele  441 499 1342 467 522 587 542 768 -865 331 293 597 5524 
Finanszírozási bevételek                             
BEVÉTELEK 
MINDÖSSZESEN: 838 898 4124 866 866 936 886 1112 950 673 660 947 13756 
              

 



 

    

18. melléklet az 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 
    

2012. évi közvetett támogatások 

    
    
   Ezer forintban 

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított 
kedvezmény, mentesség összege adóne-
menként 

Bevétel ked-
vezmény nél-

kül 
Adott ked-

vezmény 
Megjegy-

zés/hivatkozás 

Magánszemélyek kommunális adója       

Idegenforgalmi adó tartózkodás után       

Iparűzési adó állandó       

Gépjárműadó        

        

        

        

Adókedvezmények összesen: 0 0   
  

Lakosság részére lakásépítéshez, lakás-
felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedé-
sének összege 

Bevétel ked-
vezmény nél-

kül 
Adott ked-

vezmény 
Megjegy-

zés/hivatkozás 

        

        

        

        

Kölcsönök elengedése összesen 0 0   

  

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérí-
tésének méltányossági alapon történő 
elengedésének összege 

Bevétel ked-
vezmény nél-

kül 
Adott ked-

vezmény 
Megjegy-

zés/hivatkozás 

        



 

        

        

        

Térítési díj kedveznények összesen 0 0   

  
Helyiségek, eszközök hasznosításából 
származó bevételből nyújtott kedvez-
mény, mentesség összege 

Bevétel ked-
vezmény nél-

kül 
Adott ked-

vezmény 
Megjegy-

zés/hivatkozás 

        

        

        

        

Bérleti díj kedveznények összesen 0 0   

  

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 
elengedésének összege. 

Bevétel ked-
vezmény nél-

kül 
Adott ked-

vezmény 
Megjegy-

zés/hivatkozás 

Egyéb kölcsön elengedése       

egyéb követelések elengedése       

        

        

Egyéb kedvezmények összesen 0 0   

MINDÖSSZESEN: 0 0   
    

A Képviselő-testület 2012. évben közvetett támogatásokat nem tervez. 
    

 


